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Vejledning om almindelig- og udvidet retshjælp i Grønland 

 

I henhold til retsplejelovens § 84, stk. 1 skal beneficerede advokater med kontor i Grønland 

yde retshjælp til personer, der opfylder de økonomiske betingelser, som fastsættes i § 254, 

stk. 3. 

 

Derudover fremgår det af bekendtgørelse om retshjælp ved advokater i Grønland § 1, stk. 1, 

at advokater, der ikke er beneficerede ved anmeldelse til den myndighed, som justitsmini-

steren bestemmer, kan påtage sig en tilsvarende forpligtelse. Advokater kan således anmel-

de anmodning om at påtage sig tilsvarende forpligtelse til Retten i Grønland.  

 

I henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 2 er det Retten i Grønland, der skal føre en forteg-

nelse over advokater, der kan yde retshjælp. Det er ligeledes Retten i Grønland, der påser, 

om de økonomiske betingelser for retshjælp er opfyldt. 

 

Ifølge bekendtgørelsen er det tillige Retten i Grønland, der behandler anmodninger om al-

mindelig- og udvidet retshjælp. Rettens behandling sker ud fra nedenstående retningslinjer.  

 

Behandlingen af anmodninger ved Retten i Grønland 

 

Retten i Grønland udbetaler advokatens salær på baggrund af en blanket udarbejdet af civil-

styrelsen. Blanketten kan downloades på www.civilstyrelsen.dk  

 

Finder Retten i Grønland det påkrævet – navnlig i tilfælde hvor der ydes udvidet retshjælp – 

kan advokaten afkræves en nærmere redegørelse om sagen, før vederlaget udbetales.  

 

Anmodningerne behandles i Retten i Grønland på følgende måde: 

 

 

 

 
KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIMMI  

EQQARTUUSSISOQ  
DOMMEREN VED RETTEN I GRØNLAND 

Postboks 1220, 3900 Nuuk 
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1. Almindelig retshjælp 

Almindelig retshjælp omfatter mundtlig rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige 

henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, 

udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter. 

 

Der kan ikke ydes retshjælp til: 

 

1) sigtede eller tiltalte i offentlige straffesager, 

2) aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig 

karakter, 

3) sager om gældssanering og 

4) sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed, såfremt det må 

antages, at vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden. 

 

Uanset nr. 4 kan der dog gives retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgø-

relse. 

 

Efter bekendtgørelsens § 6, stk. 1 kan advokaten give retshjælp i ovennævnte omfang for et 

vederlag af indtil 950 kr.1  

 

Der kræves ikke forudgående tilladelse fra Retten i Grønland for, at advokaten kan yde al-

mindelig retshjælp. 

 

Efter endt rådgivning sender advokaten således følgende dokumenter til Retten i Grønland: 

• Blanket til brug ved ydelse af retshjælp i Grønland efter bekendtgørelse om retshjælp 

ved advokater i Grønland. 

• Dokumentation for den retshjælpssøgendes indtægtsgrundlag. 

 

Dokumentationen kan sendes som en scannet e-mail til post.rig@domstol.gl 

 

Når Dommeren ved Retten i Grønland, eller en dertil bemyndiget, har påset, at de økonomi-

ske betingelser for retshjælp er opfyldt, godkendes anmodningen, og den sendes til retsvæ-

senets administrationsafdeling, der overfører det pågældende beløb til advokatens bankkon-

to.  

 

Sagen vil ikke få et individuelt sagslistenummer, men journaliseres under journalnummer 

8800 i administrationsafdelingens journalplan. 

 

                                              
1 Beløbsgrænserne reguleres årligt jf. seneste bekendtgørelse om retshjælp ved advokater i Grønland nr. 1430 af 14. december 2010. 
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I særligt hastende tilfælde kan der, selv om der ikke forevises dokumentation gives alminde-

lig retshjælp, hvis det må antages, at de økonomiske betingelser er opfyldt.   

 

2. Udvidet/yderligere retshjælp 

 

En retshjælpssøgende kan i samme sag få almindelig retshjælp efter bekendtgørelsens § 5, 

stk. 1 og udvidet retshjælp efter § 5, stk. 2, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.  

 

Udvidet retshjælp gives, hvis særlige forhold taler for det – herunder hvis der er udsigt til en 

snarlig forligsmæssig løsning af sagen.  

 

Udvidet retshjælp indebærer således ikke en mulighed for advokaten for at udføre ekstra 

arbejde, der falder under området for den almindelige retshjælp. ”Udvidet” skal forstås som 

ekstra arbejde med en forligsmæssig løsning af sagen for øje - uden rettens indblanding.  

 

Efter bekendtgørelsens § 6, stk. 2 kan advokaten efter forudgående tilladelse fra Retten i 

Grønland give retshjælp i ovennævnte omfang for et vederlag af indtil 2.170 kr. 

 

Vurderer advokaten under sagens behandling, at mulighederne for udvidet retshjælp er til 

stede, sendes følgende dokumenter til Retten i Grønland, 

 

• Blanket til brug ved ydelse af retshjælp i Grønland efter bekendtgørelse om retshjælp 

ved advokater i Grønland. 

• Kort redegørelse om de særlige forhold, der taler for at udvide retshjælpen.  

 

Det vil sige, at retshjælpsadvokaten i første omgang indsender ansøgning om almindelig 

retshjælp til Retten i Grønland og den i forbindelse søger om tilladelse til udvidet retshjælp. 

Når tilladelse er givet, og den udvidede retshjælp er færdiggjort, indsendes retshjælpsblan-

ketten sammen med godkendelse af udvidet retshjælp til Retten i Grønland.    

 

Er der ikke indhentet en forudgående godkendelse, kan der ikke efterfølgende søges om ud-

videt retshjælp, og en sådan anmodning vil blive afslået.  

 

Dommeren ved Retten i Grønland, eller en dertil bemyndiget, godkender herefter anmod-

ningen og sender den til retsvæsnets administrationsafdeling, der overfører det pågældende 

beløb til advokatens bankkonto.  
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3. Forhøjet vederlag efter bekendtgørelsens § 6, stk. 3 

Der er mulighed for at få op til en dobbelttakst jf. § 6, stk. 3, når tidsforbruget i forbindelse 

med gennemførelsen af retshjælpen har været forøget, eksempelvis på grund af behovet for 

tolkning, eller at modtageren ikke bor i samme by som retshjælpsadvokaten.2  

 

Fastsættelse af et vederlag på op til den dobbelte takst kan ikke begrundes i, at der har været 

behov for yderligere retshjælp, end det der ligger i den almindelige retshjælp.  

 

Hvis advokaten mener, at sagen kan bære yderligere retshjælp end den almindelige rets-

hjælp, skal reglerne for udvidet retshjælp følges. 

 

Hvis retshjælpsadvokaten ønsker det forhøjede vederlag efter bekendtgørelse § 6, stk. 3, 

skal der fremsendes en begrundet anmodning herfor i forbindelse med indsendelsen af an-

modningen. Retten i Grønland vil herefter tage stilling til anmodningen.  

 

4. Regelsæt 

For yderligere information henvises til seneste bekendtgørelse om retshjælp ved advokater i 

Grønland, nr. 1430 af 14. december 2010. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af retspleje-

lovens § 84, stk. 3 og 4. 

 

 

 

 

 

Thomas Trier Hansen 

                                              
2 Der var ikke mulighed for at forhøje vederlaget i det oprindelige udkast til bekendtgørelse. Efter bl.a. domstolene i Grønlands høringssvar, hvori det 

blev påpeget, at der grundet de nævnte forhold, var et behov for under særlige omstændigheder at kunne forhøje vederlaget, blev § 6, stk. 3, indføjet i 

bekendtgørelsen.   


